
Селфи  
Магическо  
Огледало

Добредошли в света на

“Angeli D’Amore”

Презентация



•Работим на територията на цяла  
България. За събития, които се намират  
извън територията на: гр. София се  
начисляват транспортни разходи и  
нощувка (ако се наложи).

•Датата се запазва и ангажимента се  счита 
за поет след сключване на договор и  
заплащане на капаро в размер на 20% от  
сумата на пакета.

Общи условия



- Наем на огледалото за 3
астрономически часа;

- Неограничен брой снимки;
- Хостеса, която да помага на  

гостите за снимките;
- IT специалист;
- Забавни реквизити и пропсове;
- Предаване на всички направени  

по време на събитието снимки на  
USB флашка, непосредствено  
след края му;

- Възможност за поставяне на  
емоджита и подписване на  
снимките;

- Възможност за споделяне на  
снимките във Facebook и  
изпращане по e-mail;

- Разделители;
- Червено килимче;
- Сива рамка на огледалото.

Пакет „ Basic“ - 950 лв.

-50%

475 лв.



- Наем на огледалотоза 3
астрономическичаса;

- Неограничен брой снимки;
- Хостеса, която да помага на гостите

за снимките;
- IT специалист;
- Забавни реквизитии пропсове;

- Предаване на всички направени по
време на събитието снимки на USB
флашка, непосредствено след края
му;

- Възможностза поставяне на  
емоджита и подписване на  
снимките;

- Възможностза споделянена  
снимките във Facebook и  
изпращане по e-mail;

- Разделители;
- Червено килимче;
- Добавяне на персонализация

(име на фирмата, 
младоженците ит.н.);

- Сива рамкана огледалото.

Пакет „Standard” – 1 100 лв.

-55%

495 лв.



- Наем на огледалотоза 4  
астрономическичаса;

- Неограничен брой снимки;
- Хостеса, която да помага на гостите

за снимките;
- IT специалист;
- Забавни реквизитии пропсове;

- Предаване на всички направени по
време на събитието снимки на USB
флашка, непосредствено след края
му;

- Възможностза поставяне на  
емоджита и подписване на  
снимките;

- Възможностза споделянена  
снимките във Facebook и  
изпращане по e-mail;

- Разделители;
- Червено килимче;
- Добавяне на персонализация  

(фирмено лого/имена на  
младоженците ит.н.);

- Избор и дизайн на рамката на  
сниките;

- Сива рамкаили тип „Холивуд“ на  
огледалото;

- Специалнакнига за гости.

Пакет „Magic” – 1 300 лв.

-60%

520 лв.



- Ако наемета агенция “Angeli  
D’Amore” за организациятаи/или  
декорациятана Вашетосъбитие,
които са на обща стойност 2 000 
лв. за гр. София и 2 500 лв. за 
останалите населени места, то
ние ще Ви поставим
МагическотоОгледалоабсолютно
БЕЗПЛАТНО за 2 часа,като пакета  
включвавсичко,коетоси изберете  
от пакет “Standard” + книга за  
гости.

Пакет „Wedding& Event”– Безплатно



Допълнителниусловия

•Overtime – 100 лв./час;
•Наемане на рамка тип „Hollywood”
– 70 лв.

•Възможност за изработване на фон  
за снимките – цената зависи от  
избора на фон;
•Наемане на Green Screen
Технология – 100лв.

•Възможност за декорация на сивата  
рамка – цената зависи от вида на  
декорацията



Йоанна Ортова – Стефанова

Диана Ортова - Стефанова

Телефон: Йоанна: +359 876 25 23 45

+44 73 80 155 112

Диана: +359 897 68 47 67

E-mail:

angelidiamore@gmail.com

Facebook page:

@angelidiamore

https://www.facebook.com/angelidiamore

Website:

• www.angelidiamore.co.uk

Контакти

mailto:angelidiamore@gmail.com
http://www.facebook.com/angelidiamore
http://www.angelidiamore.co.uk/

